
Olinda/PE, Agosto de 2012 

Estimados pastores de nossas Igrejas locais, sacerdotes, religiosas/os, lideranças eclesiais, caro 
Povo de Deus! 

 
Vimos por meio desta, conclamar-vos para, com um gesto de solidariedade, participar de um 

grande mutirão em prol de nossos irmãos e irmãs pescadores e pescadoras que, oprimidos em sua 
dignidade humana lutam por seus territórios.  

 
A pesca artesanal tem garantido a segurança alimentar e nutricional de milhares de comunidades 

pesqueiras no Brasil. Estima-se que quase 70% do pescado produzido no país é proveniente da pesca 

artesanal. Além da importância econômica, os trabalhadores e trabalhadoras da pesca artesanal 

desenvolveram ao longo da história uma série de saberes, fazeres e sabores que representa em síntese 

elementos culturais de matriz indígena e afro-brasileira.    

O fato da pesca artesanal ser uma atividade milenar significa dizer que os pescadores e pescadoras 

estabeleceram uma relação bastante peculiar com os recursos naturais. Sem dúvida as diversas  

estratégias utilizadas  por essas comunidades garantiram a preservação dos seus territórios tradicionais, 

bem como a sua reprodução física e cultural.   

Não obstante a importância econômica, social e cultural da pesca artesanal, observamos que o Estado 

brasileiro sempre desconsiderou a sua importância e atualmente desenvolve uma série de políticas 

desenvolvimentistas favorecendo o avanço dos grandes projetos econômicos sob os territórios 

tradicionalmente utilizados pelas comunidades. 

O modelo de desenvolvimento econômico adotado pelo estado vem ameaçando a existência dos territórios 

pesqueiros e conseqüentemente o patrimônio cultural dos pescadores e pescadoras artesanais. Esta 

situação se intensifica e se agrava na medida em que o governo sob pressão dos empresários e 

latifundiários busca flexibilizar a legislação ambiental a fim de favorecer a expansão do agro e hidro-

negócio, inclusive nas áreas de preservação permanente (manguezais e matas ciliares). 

Diante deste contexto ameaçador, o Movimento dos Pescadores e Pescadoras (MPP) vem desenvolvendo 

nos últimos anos um intenso trabalho de base com o propósito de animar os pescadores e pescadores em 

todo Brasil para o enfrentamento aos grandes projetos. Paralelamente vem reunindo forças e agregando 

parceiros para construir instrumentos legais que garanta a permanência das comunidades em seus 

territórios pesqueiros.  

 Os pescadores e pescadoras, embora sejam população tradicional com direitos garantidos na 

constituição e nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, a exemplo da convenção 169 da 

OIT, não têm uma lei específica como os indígenas e os quilombolas que explicite o direito ancestral ao 

território e a garantia do seu modo de vida.  

A campanha pelo Território Pesqueiro foi lançada em Brasília/DF, em Junho/2012 e se estenderá até, no 

máximo 2015, prazo estipulado para concluirmos a coleta de assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro 

(equivalentes a 1.385.000 assinaturas), através de uma lei de iniciativa popular. 



Nesta missão estamos contando com o apoio de nossos bispos que, em assembleia afirmaram: 
 
“Nós, Bispos do Brasil, reunidos na 50ª Assembleia Geral, reafirmamos nosso compromisso com os 
povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e demais populações tradicionais, pelo 

fortalecimento de suas identidades e organizações próprias, na defesa dos seus territórios, na 
educação intercultural bilíngue dos povos indígenas e na defesa de seus direitos. “A partir dos 
princípios do Evangelho, apoiamos a denúncia de atitudes contrárias à vida plena em nossos povos 
de origem e nos comprometemos a prosseguir na obra da evangelização... (cf. DAP 530).” 
 

Nossos bispos dizem ainda que:  
 

“Sem a garantia do acesso à terra, elemento base da cultura e da economia dessas populações, 
elas continuarão a sofrer opressão, marginalização, exclusão e expulsão, promovidas por empresas 
depredadoras, pelo turismo, a especulação imobiliária, o agronegócio e pelos projetos 
governamentais, como as grandes barragens, que têm invadido áreas cultivadas, alterando o ciclo 
da vida dos rios e provocando o despovoamento de suas margens”- Boletim da CNBB, 24-04-2012. 
 
Neste sentido, enquanto Conselho Pastoral dos Pescadores pedimos para se somarem conosco da 

coleta de assinaturas para concretizarmos a proposta de lei de iniciativa popular que irá garantir o 
território da pesca artesanal no Brasil. Nosso apelo, com o apoio da Igreja, se fundamenta, antes de 
tudo na força do Evangelho Vivo que nos exorta a promover a vida (“Eu vim para que todos tenham 
vida”Jo 10,). 

 
Neste mutirão pela vida, comunicamos também que, defender o território pesqueiro é garantir em 

nossas mesas, o peixe natural e saudável, pois corremos o risco de perder este bem precioso da criação 
divina, que está ameaçado de extinção, devido ao processo de privatização das águas e dos territórios 
pesqueiros, que incentivam a produção do pescado de criatório, “o peixe de granja”, que ao longo do 
tempo trarão prejuízos à saúde do nosso povo. 

 
Enviamos anexo, o modelo do formulário para as assinaturas, que poderá ser multiplicado ou ser 

solicitado na sede do CPP nacional. Os mesmos, quando preenchidos poderão ser devolvidos ao mesmo 
endereço ou entregues a um agente do CPP ou a um(a) pescador(a) integrante do MPP (Movimento dos 
Pescadores e Pescadoras Artesanais). 

 
Contamos com o apoio de vocês neste mutirão de fé pelo Território Pesqueiro: biodiversidade e 

cultura, soberania alimentar do povo brasileiro. Desde já, nossa gratidão e preces! 
 
As correspondência devem ser enviadas para secretaria da Campanha: Avenida Governador 

Carlos de Lima Cavalcanti nº 4688, Casa Caiada, Olinda-PE CEP 53.040-000 
E-mails para contato: mppbrasil@gmail.com, cppnac@cppnac.org.br e tel. para contato: 081-3431.1417 

Mais informações no blog da campanha: www.peloterritoriopesqueiro.blogspot.com 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

Dom José Haring
Presidente do CPP Nacional
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